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GRUNDPAKKENS INDHOLD
Grundpakken indeholder følgende komponenter:
1 x 6860 Alarmpanel
1 x 6864 PIR sensor
1 x 6863 Magnet sensor
1 x 6862 Fjernbetjening
230V adapter
Telefonledning
Manual
2 x 6V/1.2Ah batterier til brug i alarmpanelet
1 x 9V PP3 Alkaline batteri
2 x 3V CR2032 Lithium batterier

6850
Displayets tekster er på engelsk
I denne brugervejledning vises displaytekster i
Firkantede parenteser og med fed skrift.
Eks.: [Part-Arm 1]
I brugervejledning vises bruger adgangskode

Det anbefales at ændre denne kode efter systemet
er helt afprøvet og det er tid til brugeropsætning.
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6864

6863

6862

INTRODUKTION OG OVERSIGT

registrere overfald/tilskadekomst døgnet rundt
ved brug af PA. Knappen der er til rådighed på
fjern- betjeningen. (PA= Person Angreb)

FLERE BRUGERE
Systemet kan opsættes til 6 brugere samt en super-

-

Mulighed for 24 timers overvågning af eks.

bruger, der kan ændre alle brugeres rettigheder.

penge- eller våbenskabe eller andre områder,

Der oprettes en log over, hvilke brugere der har til-

der skal være under konstant overvågning.

og frakoblet systemet. De op til 6 brugere har egen
adgangskode. Dertil kommer en 4 sekunders optagerfacilitet,

der

anvendes

til

-

Brandmeldere som altid er aktive uanset
tilkoblingstilstand.

gadedørsopkald

(LATCH).
Kun “Superbrugeren” kan programmere alle

-

Test mode gør det muligt at afprøve indgreb,

funktioner i alarmen.

der foretages på sensorer, uden at alarmen

Bemærk: Hvis der anvendes en fjernbetjening, vil

udløses selvom anlægget er tilsluttet. Det

systemet opfatte den som tilhørende bruger nr. 6.

opfattes som en tavs alarm. Alle indgreb
registreres i ”hændelseslog’en”.

TILKOBLING AF ANLÆGGET
Systemet har én fuldt tilkoblet tilstand og to delvist

INDGANGS- / UDGANGSFORSINKELSE

tilkoblede tilstande.

Når systemet tilkobles og ind- / udgangsforsinkelse

Fuldt

tilkoblet

vil

sætte

alle

zoner

under

er valgt, kan der ikke opstå alarm i den periode

overvågning.

forsinkelsen varer. Man har således tid til at forlade

Delvise tilkoblinger vil kun overvåge udvalgte

området, uden at alarmen udløses.

områder.

Slås forsinkelsen fra, vil alarmen straks registrere
enhver bevægelse i de valgte zoner.

Eksempel:

Det er muligt at stille forsinkelsen fra 10 sekunder til

Systemet kan opsættes til at være delvist tilkoblet

250 sekunder.

om natten med Delkobling1 [Part-Arm 1]. Hvor
systemet overvåger stueetagen og andre bygninger

Hvis en forsinket zone aktiveres ved indtrængen,

i grundplan (garage-skur-anneks mm.) Men tillader

når alarmen er tilkoblet, vil alarmen ikke lyde førend

bevægelser på første sal, uden at alarmen udløses.

den valgte tid er udløbet. Man skal inden for den
valgte forsinkelsesperiode nå at frakoble alarmen.

I dagtimerne, hvor der er bevægelse i hele
bygningen,

kan

man

tilkoble

Delkobling

2

[Part-Arm 2] som kun overvåger (garage-skur

Det anbefales, at der KUN anvendes tidsforsinkelse
på den normale indgangsdør / indgangszonen.

anneks mm.)
HURTIG TILKOBLING
Er der ingen hjemme, kobles anlægget til Fuldt

Systemet kan tilkobles på 5 sekunder, hvilket

armeret, hvorefter alle zoner er overvåget.

betyder, at der ingen forsinkelse er på tilkoblingen.

(Stuetage-første sal-garage-skur-anneks mm.)

Denne funktion er nyttig om natten, da
udgangstonen kun lyder i ganske få sekunder.

ZONER og overvågningsmuligheder
Systemet arbejder med 6 trådløse alarmzoner, der

UDGANGSZONEN

arbejder uafhængigt af hinanden. Derudover kan

Hvis man ikke er nået ud af bygningen og aktiverer

tilsluttes 4 ledningsførte zoner, som har samme

den sensor, der sidder i udgangszonen, vil den

programmeringsmuligheder som de 6 trådløse

automatisk lægge 5 sekunder til, så man kan nå at

zoner. Der kan tilsluttes flere sensorer til de enkelte

komme ud.

zoner.
GÅ IGENNEM ZONE
5

PANIC/PA

tilstand

giver

mulighed

for

at

Det er muligt at definere en ”Adgangsbruger” rute

gennem bygningen fra hoveddøren frem til

alarm - til 4 forskellige telefonnumre, og afspiller

alarmpanelet.

den indtalte alarmbesked.

Dette gør, at detektorer der er placeret, på den

Opkalderen starter med at ringe til den første på

udvalgte rute vil være deaktiveret og dermed kan

listen.

adgangsbrugeren nå frem til alarmpanelet, inden

Modtageren kan nu acceptere opkaldet, og dermed

tiden er gået. Denne funktion er velegnet til meget

stoppe rundringningen ved at trykke på

.

store bygninger. Hvis bevægelser registreres uden
for denne rute vil alarmen fungere normalt.

Hvis den første på listen ikke tager telefonen, vil
alarmen ringe til den næste på listen, som så kan

BEMÆRK:

vælge at acceptere opkaldet.

En “Adgangsbruger” rute skal konfigureres separat,
og har en egen defineret tidsforsinkelse.

Opkalderen vil fortsætte med at ringe hvert
nummer igen, indtil enten alle numre er ringet op

UNDLADT ZONE

det valgte antal gange, eller opkaldet er accepteret

Man kan midlertidigt frakoble en zone, samtidig

af én af modtagerne.

med at resten af systemet er tilkoblet. Denne
midlertidige frakobling annulleres næste gang

DIGITALT OPKALD

systemet slås fra.

Det er muligt at lade alarmen sende et digitalt signal
til et vagtselskab.

ZONE LOCKOUT
Hvis en zone har udløst en alarm, og denne har lydt,

LATCH OPKALD (Gadedørsnøgle)

vil systemet automatisk vende tilbage til

Det er muligt for alarmen at foretage et såkaldt latch

overvågningstilstand. Udløses der en alarm igen fra

opkald.

samme zone mere end 3 gange vil zonen blive

Denne funktion kan anvendes som et nyttigt opkald,

lukket ned og vil nu ikke længere være aktiv.

der eksempelvis kan vise, at ens børn er kommet

Zonen kan først aktiveres igen, når alarmen har

hjem og har tastet sig ind. Der vil finde et opkald

været afkoblet på alarmpanelet.

sted, dog med den undtagelse, at alarmen ikke er
udløst.

NB: Det er muligt at fravælge Zone Lockout.

Alarmen vil nu afspille en indtalt besked (indtalt
under bruger set up). Modtageren af opkaldet skal

HÆNDELSESLOG

acceptere opkaldet ved at trykke på

.

Kontrolpanelet har en indbygget hukommelse. der
registrerer de sidste 50 hændelser.

TELEFONOPTAGER

Det gør det muligt at se, hvilke brugere der har

Alarmen har en optager, der kan tage imod og

lukket sig ind og ud, og hvornår eventuelle alarmer

optage opkald. Den har mulighed for at modtage 6

har fundet sted. Tidspunkt, dato og andre detaljer vil

opkald af max. 30 sekunders varighed.

blive gemt i denne log.

Beskeder kan aflyttes enten på selve alarmen, eller
ved at ringe alarmen op og fjernaflytte telefon-

KLOKKE

svareren.

Man kan anvende denne funktion, når alarmen er i
standby.

MEMOOPTAGELSE

Den giver mulighed for at de zoner, der har tilvalgt

Det er desuden også muligt at optage en besked

klokkefunktionen, vil få alarmcentralen til at afgive

ved brug af “Voice-Memo” funktionen.

en ringeklokkelyd, når der er bevægelse i zonen

Det er muligt at indtale en 30 sekunders besked,

eller nogen har åbnet en dør.

men så er der kun plads til 5 indgående opkald på
telefon- optageren!

TELEFONOPKALDER
Denne funktion foretager opkald - i tilfælde af en
6

FJERNSTYRING AF ALARMEN

BATTERIOVERVÅGNING

Det er muligt at fjernbetjene og kontrollere alarmens

Magnetfølere og PIR følere er forsynet med en ”Low

basisfunktioner og status via et telefonopkald.

battery” visning. Alarmens kontrolpanel vil ligeledes

(Det er eksempelvis muligt at slå alarmen til/fra).

vise low battery, hvis en magnet- eller PIRføler har

Det er også muligt at aktivere den indbyggede

for lidt strøm tilbage. Denne funktion håndteres af

mikrofon og dermed høre, hvad der sker i

hændelseslogen.

alarmencentralens område via den indbyggede
mikrofon.

SYSTEMKODE (Huskoden)
For at forhindre uautoriserede forsøg på at betjene

SABOTAGE (Tamper)

alarmen, skal du opsætte din alarm til at kun

Alle systemdele, undtagen fjernbetjeningen, har

acceptere signaler fra de enheder, du har

tampersikring. Tampersikringen vil udløse alarmen,

installeret.

uanset om den er tilkoblet eller ej.

Dette udføres ved at vælge en systemkode, som

Det er en

sikring der sørger for, at der ikke foretages forsøg

sikrer, at de opsatte dele sender på samme

på eksempelvis at fjerne batterier i sensorer.

frekvens.

Undtaget er hvis alarmen af superbrugeren er sat i

Der er i alle systemdele en serie minikontakter (DIP)

TEST. Så er det muligt at åbne alle systemdele,

der kan stilles i ON/OFF.

uden at alarmen lyder.

Systemkoden vælges af den, der installerer
alarmen. Koden sættes på DIP 1-8. Dette skal

RADIOFORSTYRRELSESDETEKTOR

gøres på alle dele - dog ikke på selve alarmen.

Der er en radioforstyrrelsessensor indbygget i
alarmen og i Solar Sirenen. (Solar 1565 sirene ej

Selve alarmen bliver programmeret til kun at

inkl. I startsæt) for at kunne opdage forsøg på at

kommunikere

blokere den frekvens alarmen kommunikerer med

kombination.

sine systemdele på.

I sirenen (Solar sirene) og i fjernbetjeningen er der

Hvis man har valgt denne funktion, og systemet

kun 8 DIP kontakter

med

dele,

der

har

denne

opdager, at der er et forsøg på “jamming”, der varer
mere end 30 sekunder når systemet er tilkoblet, vil
Solar sirenen afgive en ”før alarm” på en serie

ECE

ON

1

2

3

4

5

6

7

8

hurtige bip i 5 sekunder. Hvis jammingen fortsætter i
yderlige 10 sekunder eller mere vil der udløses en

Systemkoden sættes ved at flytte de enkelte

fuld alarm.

kontak- ter til ”ON”

Derudover vil alarmen ligeledes gå i fuld alarm, hvis

Herover er systemkoden sat til 1248

den opdager, at systemet er forsøgt jammet mere

Brug evt. spidsen af en kuglepen til at flytte

end 3 gange i perioder på mere end 10 sekunder

kontakten til ON.

inden for 5 minutter.

Der lyder et ”klik”, når den er på plads.

Radioforstyrrelsesindstillingerne for alarmen og
sirenen indstilles for hver enhed separat.

NB!
Det tilrådes at altid vælge en anden kode end den

Radioforstyrrelsesdetektoren kan sættes til

fra fabrikken indstillede.

kontinuerligt at scanne for forstyrrelser.
Vær opmærksom på, at der kan være radiosignaler

PLANLÆG DIN INSTALLATION

i dit lokalområde, som ikke er forsøg på jamming!

Lav evt. en skitse, der passer med dine egne

Hvis man ønsker, at alarmen kontinuerligt skal

forhold. Der kan til enhver tid tilkobles flere enheder

scanne, tilrådes det i en periode på mindst 14 dage

til dit system, hvis behovet opstår.

at lade alarmen scanne efter lovlige radiosignaler

Alle enheder i grundpakken er til indendørs

inden man slår forstyrrelsesdetektoren permanent

montage

til. (Systemet ”lærer” det lokale miljø at kende).

De eneste komponenter, der kan anvendes til
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montage udendørs, er: Sirene, blink, horn samt
tastatur. Disse dele er ikke med i grundpakken.

Herover er koden 3567 vist som eksempel.
4. Placer komponenterne på bordet. Gerne på et
stykke papir, hvorpå der står, hvor de tænkes

FØR DU GÅR I GANG

anbragt.

Inden du opsætter din alarm og systemdele er det
en fordel at lægge alle alarmkomponenter på et

Læs afsnittet om fjernbetjeningen og tilmeld denne.

bord, og der tilmelde og afprøve delene.. Det sparer

Test fjernbetjeningen fra de steder, hvor der

mange gåture rundt i boligen, når enhederne skal

efterfølgende skal opsættes magnetsensorer og

afprøves.

PIR sensorer. Hvis fjernbetjeningen kan nå alarmen,
gælder det samme for delkomponenterne.

Placér kontrolpanelet på bordet.
1. Isæt batterier i magnetsensorer og PIRsensorer
samt fjernbetjening.
2. Sæt systemkoderne i alle komponenter til
samme kode.
3. Her er koden 3567 vist
som eks.:

Kontakterne 9-10-11 er til at zoneinddele
Du kan nu fortsætte med at tilmelde de enkelte
enheder, og tildele dem zoner. Hvordan fremgår
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under de enkelte deles opsætning.
Tast:
Zone 1 =

OFF

OFF

OFF

Zone 2 =

OFF

OFF

ON

Zone 3 =

OFF

ON

OFF

Zone 4 =

OFF

ON

ON

kan på displayet se, hvilken enhed/zone der er

Zone 5 =

ON

OFF

OFF

afprøvet)

Zone 6 =

ON

OFF

ON

Tast:
Nu er alarmen i testmode, og du kan teste dine
enheder. (kontrolpanelet afgiver et ding dong og du

Tast:

+

for at afslutte testen og

returnere til normaltilstand. (Konstant lys i
strømforsyningsdioden).

Eksempel: vælg zone 2 ved at skubbe kontakt 1 + 2
mod OFF & 3 mod ON.
Det er altid muligt at teste enheder, ved at sætte
alarmen i testmode.

Når alle komponenter er tilmeldt og i den rigtige
zone, sættes alarmen endnu engang i testmode, og
du kan i ro og mag skrue de forskellige dele fast i
din bolig. Der vil lyde et Ding-Dong fra alarmen,

Testmode:
Kontrolpanelet skal være i normaltilstand, inden du
går i gang. (Konstant lys i strømforsyningsdioden).

9

hver gang du aktiverer en komponent samt hvis du
aktiverer tamperkontakterne.

KONTROLPANEL

Kontrolpanel forside
9.

PLACERING AF KONTROLPANELET

Kontrolpanelet bør placeres i et overvåget område

Det er vigtigt, at du finder den rigtige placering til dit

eller således, at en tyv skal passere et overvåget

kontrolpanel. Læs endvidere følgende:

område for at nå frem til kontrolpanelet.
10. Placer aldrig kontrolpanelet (eller systemdele)

1.

2.

Placer kontrolpanelet i nærheden af et stik. Test,

tættere på andet sendeudstyr og kabler end 1m.

om strømforsyningens ledning kan nå, inden du

(f.eks. radio TV, computer, el-installation, data- og

monterer.

telefonledninger).

Når du vælger at bruge telefonopkaldsdelen, skal

11. Placer ikke kontrolpanelet (eller systemdele)

alarmen tilsluttes til telefonnettet med kabel.

tættere på større metalobjekter end 1 m. (f.eks.

Findes der ikke et telefonstik i umiddelbar nærhed,

spejle, radiatorer, ventilation, reoler, hvidevarer).

kan du anvende et forlængerkabel. (Medfølger
3.

4.

5.

ikke).

INSTALLATION AF KONTROLPANELET

Panelet bør placeres, så det er let tilgængeligt og

NB: Hvis du ved et uheld udløser alarmen under

synligt for dig i din hverdag og i en højde fra gulv

installationen, tast da følgende for at afbryde:

på ca. 1,5-2,0m.

Tast:

Placer kontrolpanelet på en fast og jævn flade.
Det vil sikre en korrekt sabotagesikring mod

(Afbryd kun ved at fjerne strømmen, hvis alt andet er

væggen.

umuligt).

Undgå at placere kontrolpanelet således, at en tyv

1.

kan åbnes. (Lågen er hængslet i bunden).

kan se det ved at kigge ind ad vinduerne.
6.
7.

8.

De to skruer i toppen af frontlågen løsnes, så den

Undgå også en umiddelbart synligt placerng i det

2.

For at kunne montere panelet på væggen skal du

første rum fra hoved- eller bagdør.

fjerne de to backupbatterier, så hullerne til

Hvis du vælger at anvende fjernbetjening eller

skruerne kommer til syne. Batterierne er fastholdt

tastatur

høre

af to hvide plastgreb. Tryk det øverste opad og vip

kontrolpanelet koble til og fra derfra. (Dette er en

batteriet ud. (Batterierne kan hænge i ledningerne

god løsning, da der således ikke er behov for

imens du mærker op, hvor skruerne skal sidde på

forsinkelse).

væggen).

udendørs,

skal

du

kunne

Et godt alternativ er at placere kontrolpanelet et

3.

med en blyant, hvor skuerne skal placeres.

sikkert sted i huset og slå det til og fra inde i huset.
Så kan du altid høre systemet.

Hold kontrolpanelet op mod væggen og mærk op

4.

Der skal bores Ø 5 mm huller til medfølgende
plugs.
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NB: De medfølgende plugs er kun til massivt
murværk. Spørg evt. en fagmand, hvilke plugs du
skal anvende til forskellige vægtyper. Dette gælder
også montering af systemdelene PIR, magnet,
mm.).

TILSLUTNING (batteri-backup)
7.

VIGTIGT: Vær meget omhyggelig med at tilslutte
ledningerne korrekt, ellers kan du ødelægge både
batterierne og kontrolpanelet. Skader som følge af
fejlmontering er ikke dækket af garantien.

Vigtigt: Efter du har mærket op, skal du altid fjerne

De to batterier forbindes forskelligt!

kontrolpanelet inden hullerne bores. Ellers kan

Batteri 1 (venstre):

støv og vibrationer skade de interne dele i dit

RØD ledning tilsluttes til + RØD batteriterminal

alarmsystem og din garanti vil bortfalde.

BLÅ ledning tilsluttes til – SORT batteriterminal

(Dette gælder også montering af systemdelene
PIR, magnet, osv.)
Batteri 2 (højre):
5.

Start med at montere skruerne i de to øverste

BLÅ ledning tilsluttes til + RØD batteriterminal

huller. Der skal være ca. 3-4 mm fri til at hænge

SORT ledning tilsluttes til – SORT batteriterminal

panelet op på.
6.

Hæng kontrolpanelet op på de to øverste skruer,

Ledningerne tilsluttes backup batterierne ved at

sæt derefter skruer i de to nederste huller. Spænd

kabelskoen, som sidder på ledningen, presses ned

så alle fire skruer til kontrolpanelet sidder

over backupbatteriets pol. (12V – giver ikke stød).

forsvarligt fast. Vær opmærksom på, ikke at

NB: Når du tilslutter ledningen til batteriet vil

overspænde skruerne så kabinettet går i stykker.

kontrolpanelet udføre en diodetest (alle lysdioderne

Kontrolpanel indvending
11

løbes igennem). Derefter vil dioden for strømindikation

signal fra fjernkontrollen, vil displayet vise

blinke, hvilket indikerer, at kontrolpanelet kører på

pågældende kode.

backup).
5.
TILSLUTNING (net 230V og telefonlinje)

Tryk

,

,

for at vende tilbage

til Standby.

Isæt strømforsyningens jack-stik. Kablet føres ind ad
åbningen, som du finder i øverste højre hjørne.

Test af kontrolpanel og fjernbetjening.

Læg ledningen pænt og vær sikker på, at det ikke
kommer i klemme, når frontdækslet lukkes.

1. Tryk

Vigtigt! Rul ikke overskydende ledning op inde i
,

kontrolpanelet. Det kan forringe rækkevidden.
8.

Luk frontlågen igen og spænd de to skruer i toppen

Tryk på

og

for at scrolle gennem

menuen indtil [WALK TEST] vises.

af frontlågen.
9.

,

Sæt strømforsyningen i stikkontakten og tænd.
Dioden for strømindikation vil nu lyse konstant.

Tryk
[TEST MODE – WALK TEST’] vises.

(Dette viser, at kontrolpanelet er netforsynet).
10. Tilslut telefonledningen til kontrolpanelets port ved
at indsætte (RJ11) stikket i porten mærket LINE.

2. Tryk

for at aktivere gangtest.

[Walk Test Waiting…] vises.

(Du finder porten i bunden af kontrolpanelet).
11. Tilslut derefter kablet til dit telefonsystem. Kablet
kan tilsluttes direkte eller i det medfølgende
telefonstik, som derefter sættes i vægstikdåsen.

3. Tryk ‘ARM’ tasten på fjernbetjeningen. Når tasten
trykkes ned, bipper kontrolpanelet og komponent
og pågældende tast vises på displayet.
Tryk på de øvrige taster på fjernbetjeningen.

SYSTEMKODE (huskoden)
Kontrolpanelet skal være i normaltilstand, inden du går
i gang. (Konstant lys i strømforsyningsdioden).

Kontrolpanelet vil igen bippe og vise pågældende
tast.
4. Test fjernbetjeningens rækkevidde ved at trykke

Hvad er din systemhuskode? Se side for nærmere

på ”DISARM” tasten på fjernkontrollen, mens du er
i og uden for boligen og fra alle steder, hvor

forklaring.

detektorer skal placeres. Tjek, at kontrolpanelet
modtager signalet fra fjernbetjeningen, hver

1. Tryk

gang ”DISARM” tasten trykkes ned.
,

,

Systemet er nu i programmeringstilstand.

og

for at vende tilbage til øverste niveau

af TEST MODE.

[1. USER SETUP] vises.
2. Tryk

5. Tryk

tasterne indtil

PASSIV INFRARØD (PIR) DETEKTOR
PIR detektorer virker ved, at de reagerer på ændringer

[2. SYSTEM SETUP] vises.

af IR-strålingen i det overvågede område. F.eks. når et
Tryk

,. [2-1 Learn House Code] vises.

menneske bevæger sig. En bevægelse, der registreres af din PIR, vil aktivere alarmen (hvis alarmen er

Tryk

igen for at kontrolpanel modtager

tilkoblet).

huskoden. [DIP SW 12345678 & H Code:
NB: PIR detektoren vil også reagere på større husdyr

xxxxxxxx] vises.

såsom hund, kat osv. (Den registrerer ikke mindre
3. Tag fjernbetjeningen. På denne er huskkoden
allerede konfigureret. Tryk på

på

fjernbetjeningen. Når kontrolpanelet modtager
12

insekter).
Du kan tilslutte et ubegrænset antal PIR detektorer til

dit system.

PIR sensor og du bør nøje overveje følgende råd:

PIR detektoren skal forsynes med et 9V Alkaline PP3

1. Den mest effektive placering af din sensor er i et

batteri (medfølger).

hjørne. Ved en hjørneplacering vil sensoren kunne

Ved normalt brug (en bolig) vil levetiden være mere

afdække et helt rum (alt efter størrelse).

end et år. (Levetiden er afhængig af, hvor meget

2. PIR sensorer er mere følsomme for bevægelse på
tværs af søgefeltet end direkte i mod sensoren.

bevægelse der er foran sensoren døgnet rundt).
Tip. Se altid efter om datoen på batteriet er overskredet.

3. Ofte er den bedste placering på samme side som

Billige batterier kan have en kortere levetid. Anvend

vinduerne (ydervæggen). Her ser den ind i rummet

kun Alkaline batterier, ellers kan signalet for lavt batteri

således, at tyvens logiske vej er på tværs af

fejle.

søgefeltet (se tegning)

Ved lav batteristand vil PIR detektoren reagere ved, at
den røde diode bag linsen lyser, når den registrerer
bevægelse. Du skal herefter skifte batteriet inden 14
dage.
For at dit alarmsystem kan fungere korrekt skal du altid
være sikker på, at alle batterier skiftes rettidigt.

4. Placer altid sensoren på faste bygningsdele
således, at den ikke udsættes for kraftige rystelser.
Stil aldrig PIR sensoren løst på en hylde.

Vælg placering
Det anbefales, at PIR detektoren monteres i et hjørne

5. Inden montering skal du altid sikre dig, at
detektoren er i stand til at kommunikere med

og i en højde på 2 - 2,5m. Ved denne højde kan

kontrolpanelet. Det kontrollerer du ved at udføre en

sensoren overvåge et område op til 12m i en vinkel på
110°

gangtest.
6. Undgå:

12

Stærk sol: f.eks. direkte mod vinduer. Det gælder

10
8

især for store sydvendte vinduespartier. Undgå at

6
4

anvende PIR detektoren i udestuer med meget

2
110¢X

0

TOP
Set VIEW
oppefra

høje temperaturer. Solen må ikke kunne skinne

2

direkte i detektorlinsen. PIR detektoren kan

4
6

ikke ”se” gennem glas, men kan under særlige

8
10

omstændigheder reagere på varme, der opstår ved

12

solopvarmning i vinduespartier.
2
12 10 8
UNIT:M

6

4

2

0

Kolde

SIDE VIEW

Set fra siden

luftstrømme:

f.eks.

aircondition

eller

ventilationsindblæsning.
Varme luftstrømme: F.eks. en montering direkte
over radiator, brændeovn osv.

Justering af overvågningsområde

Metalgenstande:

Du kan ændre overvågningsområdets størrelse for din

El:

den skal virke i. Standardindstillingen er 5 og passer til

medmindre området skal begrænses i forhold til
eventuelle fejlkilder
Placering
Det er vigtigt, at du finder den rigtige placering til dit
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Placering tæt på andet sendeudstyr og kab-

lation, data- og telefonledninger)

justering mellem ca. 6 og 12 meter. (5 = 12m) (3 = 9m)
Det anbefales, at efterlade sensoren i position 5,

vandrør,

ler end 1m. (f.eks. radio TV, computer, el-instal-

Der er 5 indstillinger, som giver en

(1 = 6m)

radiatorer,

hvidevarer, spejle, reoler, ventilation.

PIR detektor. Derved tilpasses den til det rummet, som
de fleste rum.

som

Installation og indstilling af PIR detektorer
Kontrolpanelet skal være i Test Mode.
Fjern skruen i bunden af detektoren. Åben detektoren
ved at tage fat i bunden og vippe de to dele forsigtigt
fra hinanden.
dslagsblanketterne i bagstykket bores ud med et 3 mm.
bor.

Ved

hjørnemontering

anvendes

de

to

udslagsblanketter i de skrå sider. Ellers anvend dem i

anvendes ved placering i kritiske miljøer. F.eks.

bagsiden.

Udestuer, over for store glaspartier områder med
insekter, luftbevægelse eller temperatursvingninger.
Rear Cover

Du kan vælge mellem høj eller lav følsomhed.

Mounting Hole
Positions

Den normale indstilling er sat til høj følsomhed. Dette
bør kun ændres, hvis sensoren skal placeres i kritiske
områder, eller hvis der opstår falsk alarm.
Kontakt 5 på (SW3):
ON = Høj følsomhed

Fixing
Screw

OFF = Lav følsomhed
Opmærkning: Bagstykket anvendes til at mærke
skruehuller op på væggen ved hjælp af en blyant, eller

NB:

en lille skruetrækker.

langsommere på bevægelse.

Montering:

Fastspænd

forsigtigt

bagstykket

på

Ved

lav

følsomhed

reagerer

detektoren

Tilslut et 9V Alkaline til tryklåsen (se billede).

væggen ved at anvende de medfølgende skruer og
NB: Når du tilslutter batteriet vil den røde diode bag

plugs.

linsen blinke hurtigt i ca. 2-3 minutter, indtil PIR
Zone: Vælg hvilken zone detektoren skal virke i ved en

detektoren har varmet elektronikken op. Derefter

kombination af tallene fra 1 til 3 skubbes mod ”ON”

slukker dioden.

eller OFF på blokken (SW3) som vist i skemaet

Skydekontakter
DiptilSwitches
Check at detektorens afstand er indstillet
det du

herunder:

ønsker

SW2 & SW3

(se

tegning

og

skema

for

indstillings-

muligheder).
PCB Position
afstandsindikator

kontakt 1

kontakt 2

kontakt 3

Afstanden ændres ved forsigtigt at skyde printetIndicator
op og

Zone 1 =

OFF

OFF

OFF

ned, indtil det ønskede nummer er ud for positions-

Zone 2 =

OFF

OFF

ON

Zone 3 =

OFF

ON

OFF

Zone 4 =

OFF

ON

ON

Zone 5 =

ON

OFF

OFF

Zone 6 =

ON

OFF

ON

indikatoren (se tegning)

PCB
Board
PCB
position
1-5

Detektoren monteres på bagpladen igen ved først at
hægte den på toppen, derefter vippe bunde på plads

Eksempel: vælg zone 2 ved at skubbe kontakt 1 + 2

og låseskruen spændes forsigtigt.

mod OFF & 3 mod ON.
Gangtest: Kontakt 4 på (SW3) skubbes mod ON.
Denne funktion anvendes, når du ønsker at se, hvor
meget af området sensoren kan se. Ved denne
indstilling vil den røde diode lyse kortvarigt hver gang
en bevægelse registreres. Når du er færdig skubbes
kontakt 4 mod OFF.
ON

Gangtest

OFF

Normaltilstand.

Gangtest
Tryk

Tryk

+

for at scrolle gennem menuen,

for at aktivere gangtest

[ Walk Test Waiting…] vises.
Vent 2-3 minutter, så detektoren er klar til, at du kan

Følsomhed
GRIPO

Kontrolpanelet skal være i Test Mode

indtil [WALK TEST] vises

NB: Ved installation bør der altid fortages en gangtest.

Din

Test af PIR detektorer

rumføler

har

indbygget

en ”anti-falsk-alarm” funktion (følsomhed), som kan
14

udføre selve gangtesten.

1. Gå i et almindeligt tempo ind i sensorområdet.

PCB

afstand

Hver gang sensoren har registreret bevægelse,

Position

lyser den røde diode bag linsen kortvarigt. Find et

1

6m

nyt sted du vil teste og vent til dioden er slukket (ca.

3

9m

5 sekunder).

5

12m

2. Kontrolpanelet vil samtidigt afgive en ding dong lyd

Placering af magnetdetektorer

hver gang og vise, hvilken zone, der er valgt for

Det er vigtigt, at du finder den rigtige placering til din

detektoren.

magnetdetektor, og du bør overveje følgende råd nøje:

3. Tast

+

for at afslutte gangtesten og

Oftest er det indgangsdøre, der forsynes med magnetkontakter. Du kan dog frit anvende magnetdetektorer i

returnere til normaltilstand.

kritiske miljøer, hvor PIR detektorer virker mindre godt
1. Sæt PIR detektoren tilbage til normaltilstand

f.eks. i en frostfri garage, udestue, på skydedøre,

(kontakt 4 på SW3 = OFF) og monter den på sit

glaspartier osv. Magnetkontakten påvirkes ikke af

bagstykke.

varme, sollys, luftstrømme osv. og er derfor anvendelig
i hele boligen.

NB: I normaltilstand lyser dioden ikke, og der vil være
en pause fra sidste bevægelse på ca. 1 minut. (Dette

1.

Inden montering skal du altid sikre dig, at

er en batteribesparende funktion). Ønsker du senere at

magnetdetektoren er i stand til at kommunikere

teste PIR sensoren uden at lave en komplet gangtest,

med kontrolpanelet. Date sikrer du ved at foretage

skal du forlade området i mere end 1 minut, inden du

en gangtest.
2.

går ind i området.

Undgå radiatorer, vandrør, hvidevarer, spejle,
reoler, ventilation.

3.

MAGNETDETEKTOR
Magnetdetektoren

anvendes

normalt

som

en

Undgå placering tæt på andet sendeudstyr og
kabler end 1m. (f.eks. radio TV, computer,
elinstallationer, data- og telefonledninger)

karmsikring på en dør eller et vindue. Du kan let
montere den på alle karmtyper, da magneten virker i
alle vinkler. Magnetdetektoren består af to dele: En

Installation af magnetdetektorer

magnet (den lille del) og selve detektoren (den store

Kontrolpanelet skal være i Test Mode

del).

1. Fjern batteridækslet ved at trykke på fordybningen

Når døren eller vinduet åbnes, sendes et signal til

og skubbe dækslet nedad ca. 5 mm. Dækslet kan

kontrolpanelet.

nu løftes helt af. Anvend aldrig værktøj.

(Hvis

zonen

er

tilkoblet

giver

kontrolpanelet alarm).

2. Batterierne sættes i ved forsigtigt at skubbe dem
ind under metalbøjlen. (+) skal vende opad.

Antal: Du kan tilslutte et ubegrænset antal

3. Den sorte batteriholder kan også tages helt ud.

magnetdetektorer til dit system.
Batteri: Detektoren skal forsynes med to CR2032 3V
Litium batteri (medfølger).

batteribøjler

Batterilevetid: Ved normal brug (i en bolig) vil
levetiden være mere end et år. (Levetiden er afhængig
af hvor meget magnetdetektoren anvendes).

skruehul

Batteriudskiftning: Ved lav batteristand vil
detektorens røde diode lyse konstant i ca. 1 sekund,
når en dør eller et vindue åbnes og en kontakt brydes.
Du skal herefter skifte batteriet inden 14 dage.

Fastgør magnetdetektoren og magneten ved at bruge

NB: Hvis batteridækslet er fjernet sender detektoren

det medfølgende dobbeltklæbende tape el skruerne.

sabotagealarm og dioden lyser.

1. Bor eventuelt et 3 mm hul i den nederste

15

eller OFF på blokken (SW3) som vist i skemaet

udslagsblanket.
2. Den lille skrue monteres nu direkte i karmen.

herunder:

3. Hæng detektoren op på den lille skrue.
4. Fastspænd detektoren med den 12mm lange skrue.
4. Fastgør magneten på døren/vinduesrammen.

magnet

detektor

magnet
tilpasset karm

kabelindgang

DIP 9

DIP 10

DIP 11

Zone 1

OFF

OFF

OFF

Zone 2

OFF

OFF

ON

Zone 3

OFF

ON

OFF

Zone 4

OFF

ON

ON

Zone 5

ON

OFF

OFF

Zone 6

ON

OFF

ON

8. Skyd batteridækslet tilbage på plads. Detektoren
er nu klar til brug.

dæksel

Anvend de medfølgende 15 mm skruer.
5. Magnetens pilemarkering skal sidde vandret

Test af magnetdetektorer
Kontrolpanelet skal være i Test Mode

ud for detektorens stregmarkering.
6. Afstanden mellem de to dele må max. være 10 mm.

Tryk

og

indtil [WALK TEST] vises.

7. Du kan frit dreje magneten om sin egen
akse så den passer til din karm.

Tryk

Når batteridækslet ikke er på, lyser den røde diode,

for at aktivere gangstest.

[Walk Test Waiting…] vises.

når døren åbnes. Det viser at du har monteret den
korrekt.

1.

Aftag batteridækslet. LED vil lyse i 1 sekund når

Hvis du tilslutter ledningsførte kontakter skal jumperlink

låget tages af og samtidigt vil kontrolpanelet give et

S2 afbrydes. Den lille sort hætte løftes af de to ben.

beep, der indikerer, at alarmen har opfattet signalet.

(sæt den evt. over det ene ben så den ikke bliver væk)

Der vil nu stå [Accessory Tamper] i displayet.

NB: Jumperlink S2 må kun afbrydes når du tilslutter
2.

Sabotagekonta
kt

Trådløs forbindelse: Åbn døren/vinduet for at

Skruer for tilslutning af ekstra

adskille magneten fra detektoren. LED vil lyse i ca.

ledningsførte magneter TE1

1 sek. for at indikere, at detektoren er blevet

Jumperli
nk S2

monteringshul til

tilkoblet. Samtidig vil kontrolpanelet afgive et beep,

vægskrue

som indikerer modtagelse af et alarmsignal.

(bagsiden)

Displayet viser også, hvilken zone alarmen
kommer fra.
3.

Monteringshul
til

ON

1

ECE

2

3

4

5

6

7

8

9

NB:I normaltilstand, med batteridækslet på, vil
LED’en på detektoren ikke lyse, når detektoren

10 11

aktiveres (medmindre batteriet er ved at være
opbrugt).

ledning.
4.

Ledningsført forbindelse: Åbn døren/vinduet for at

Systemhuskoden: Vælg en kode ved at skubbe en

adskille magneten fra detektoren. LED vil lyse i ca.

eller flere af kontakterne med tallene 1 til 8 mod ON på

1 sek. for at indikere, at detektoren er blevet

(SW3). Se side 7 for nærmere forklaring.

tilkoblet. Samtidig vil kontrolpanelet afgive et beep,
som indikerer modtagelse af et alarmsignal.

Zone: Vælg hvilken zone detektoren skal virke i ved at

Displayet viser også, hvilken zone alarmen

en kombination af tallene fra 1 til 3 skubbes mod ”ON”

kommer fra.
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5.

tilslutter eksternt udstyr, der er sabotagesikret. Ellers

Genplacer batteridækslet på detektoren.

skal den forblive i stillingen ”OFF” (hætten på).
6.

Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau
Når du har monteret ledningerne til dit tilbehør, tilsluttes

i TEST MODE.

strømmen igen og kontrolpanelet lukkes.
skrues på plads.

Eksterne tilslutninger
Kontrolpanel

Skruerne

indeholder

en

klemmerække

til

ledningsførte zoner (7-10), sirene eller telefonsvarer.

TEST AF SYSTEMET

Klemmerækken er placeret inde i kontrolpanelet bag
frontdækslet.

Endelig test
Når hele alarmsystemet er sat op, anbefales det at lave

Adgang til klemmerækken:
Tryk

en endelig afprøvning, hvor alle dele testes én efter én,

,

,

inden det sættes i endelig drift.

Dette indleder Test Mode og forhindrer, at en alarm går

Alarmpanelet har en indbygget testfunktion, som det

i gang. Fjern 2 to skruer øverst og åbn frontdækslet.

anbefales at køre mindst hver 3. måned for at sikre, at
systemet stadig er fuldt opdateret/optimeret.

Før der foretages tilslutninger, skal du sørge for at link

Med udgang fra “Stand-by mode”

P1 er i OFF position, fjerne strømstikket, og fjerne ét af
back-up batterierne.

Tryk

,,
Din bruger adgangskode

Switched
12Vdc output for
external Siren
(300mA max.)
Permanent
12Vdc power
supply output
(100mA max.)

Latching
relay contacts
(Volt-free)

GND

“Arm samt Part-Arm” LED vil blinke

OUT

Systemet er nu i testtilstand.

V+
GND

Hvis der er tilsluttet en sirenemodel (HA301), vil

N.O.

alarmen lade den hyle i 1,2 sekund. Dette gør, at

C

huskoden bliver overført/kontrolleret af sirenen.

N.C.
Hardwired Zone
Connections

T4

Brug

(Using
Normally-Closed
contacts)

T3

menuen. Tryk

GND

afprøves, eller gå ind i en undermenu.

T1(Zone 7)
T2(Zone 8)
T3(Zone 9)
T4(Zone 10)

og

tasterne til at scrolle op og ned i
ved den funktion, der skal

T2
T1

NB: Når du har afsluttet test, tryk da

for at

vende tilbage til standby.

Battery power
pack 12Vdc
input

GND

GANGTEST

B+

Før du påbegynder test, skal det sikres, at der ikke er

Tamper circuit
connections for
external devices

GND

nogen bevægelse foran sensorerne, samt at alle døre

TAMP

og vinduer, hvor der er magnet- sensorer, er lukkede.

Terminal Block Detail

Ligeledes skal alle batterilåg være på plads og ingen
PIR sensorer må være åbne.

Ledningsførte zone- and sabotagekontakter skal være
Volt-fri og normalt lukkede med åbne kontakter for at

Scroll igennem de forskellige menuer i testmode indtil

udløse en alarm.

[WALK TEST] vises i displayet og tryk

for at

vælge den test, du vil foretage.
NB: Jumberlink P51 skal kun være valgt ”ON”, hvis du
1. Udløs hver sensor ved enten at åbne dør/vindue,
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eller ved at gå forbi en PIR sensor.

valgte modtagere er sat til aktive.

Når en sensor bliver påvirket, vil der lyde et

For at stoppe testen tryk

“ding-dong” fra alarmen og displayet vil vise,
DIGITAL DIALER TEST

hvilken zone sensoren sidder i.
2. Ligeledes skal det testes om sabotagefunktionen

Scroll gennem testmenuen til der står

virker ved at tage batteridækslet/åbne sensoren.

[DIGITAL DIALER TEST]. Tryk

Når dette sker skal alarmen svare med et

For at afprøve den digitale opkaldsfunktion

[Ding-dong] og [Accessory Tamper] vises i

forudsættes det, at hele den digitale opsætning er

displayet.

fuldført og at modtageren (centralen) kender alarmens

3. Tryk på de forskellige knapper på fjernbetjeningen
efter tur. Tryk eksempelvis på

. .. Der lyder et

digitale ID.
For at stoppe testen tryk

ding-dong fra alarmen og displayet vil vise
[DISARM].

Hvis ‘LINE STATUS’ LED blinker betyder det, at
alarmen ikke har forbindelse til et telefonnet eller at

Tryk

for at afslutte WALK TEST og returnere til

TESTMODE hovedmenu.

forbindelsen til alarmcentralen er afbrudt.
Er det en alarm tilsluttet en alarmcentral, kontakt da
alarmcentralen for hjælp.

ALARM TEST

Er

Scroll indtil [ALARM TEST] vises.

ledningerne.

alarmen

tilsluttet

et

telefonnet,

kontrolleres

Tryk så
STANDARDINDSTILLINGER
Scroll videre i menuen til den ønskede alarm vises.
Tryk

og alarmen vil lyde i 5 sekunder.

Brugeropsætning
Bruger 1-6:

Ej programmeret

Master Password

1234

Vælg [Wirefree Siren Test] for at afprøve udvendig
Solar Sirene (hvis en sådan er opsat)

System Setup
Huskode

01010101

Vælg [Hardwired Siren Test] for at afprøve den i

Sirenetid

ON, 180s

alarmen indbyggede sirenealarm samt en evt. kabelført

Trådløs sirene

ON

Jamming detektor

OFF

Baggrundsbelysning

10s

Alarmforsinkelse

On indtil frakobling

Zone Lockout

ON

Fjernbet. telefonsvarer

ON

Ring før opkald tages

6

Afbryd opkald

OFF

Opkaldsmetode

Tone/DTMF

Dialer Mode

Voice Dialer

Tid

12:00:00

Dato

01/01/03

sirene/blink.
Vælg [Relay Test] for at afprøve eventuelle eksterne
(N.O./N.C.) relækontakter.
Tryk

for at forlade denne test og returnere til

hovedtest menu.
FRAKOBLING AF TRÅDLØS SIRENE
Scroll gennem testmenuen indtil displayet viser
[Wirefree Siren Service ON/OFF]. Tryk
Sirenens batteri kan nu udskiftes. Vent i 15 sekunder
og udfør de ønskede opgaver på sirenen.

Zone Setup (Z1-10)
STEMMEOPKALD TEST

Navn

No Name

Scroll gennem testmenuen indtil [VOICE DIALER

Type

Intruder

TEST] vises. Tryk

Final Exit

OFF

Det er en forudsætning, at man har indtalt en besked –

Klokke

OFF

programmeret modtagertelefonnumre samt at de

Forsinkelse Zone 1

ON, 30s
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Zone 2-10

OFF

Delvis tilkobling 1

OFF

Delvis tilkobling 2

OFF

Walk Through

OFF

Nulstille alarmen til standardindstillinger
1. Tryk
,
Bruger adgangskode

Voice Dialer Opsætning
Telefonnumre

Ikke programmeret

Message Play Time

70s

Alarmbeskeder

Ikke programmeret

Opkaldsrækkefølge

Ikke bestemt

Opkaldsbekræftelse

1

Opkaldsforsøg

3

For at sætte alarmen i Test Mode.
2. Løsn skruerne I toppen af kontrolpanelet og åbn
frontcoveret.
3. Sluk for 230 V stikkontakten, og tag derefter stikket
på tilgangsledningen ud af tilgangen på printet inde

Alle zoner setup
Udgangsforsinkelse

ON, 30s

Indgangsforsinkelse beep

ON

Udgangsforsinkelse beep

ON

i alarmen.
4. Demontér én af ledningerne på backupbatteriet.
5. Sæt jumper link P1 i ON position.

Delvist tilkoblet 1 setup
Udgangsforsinkelse

ON, 30s

Indgangsforsinkelse beep

ON

Udgangsforsinkelse beep

ON

6. Forbind backupbatteriet igen.
Sæt stikket ind på tilgangen igen og tænd for 230 V
stikkontakten igen.

Delvist tilkoblet 2 setup
Udgangsforsinkelse

ON, 30s

Indgangsforsinkelse beep

ON

Udgangsforsinkelse beep

ON

7. Når alarmen starter op vil der i displayet stå,
[EEPROM RESET] og alarmen går nu tilbage til
standardindstillingerne. Når displayet viser
[DISARM READY] er alarmen endeligt indstillet.

Latchkey (Gadedør) Setup
Status

OFF

Udvalgte brugere

OFF (alle brugere)

Telefonnumre

Ej programmerede

Home Control Setup
Hus kode

A

Unit 1-8 Setup(Unit Code)

01-08

Alarm Trigger

OFF

Telefonsvarer
Status

OFF

Velkomsthilsen

Ej programmeret

Digital Dialer Setup
Telefonnummer

Ej indlagt

Alarmenhedens ID

Ej indlagt

Opkaldsforsøg

3

Open/Close by user

OFF
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8. Flyt nu Reset jumper link P1 tilbage til OFF position.
9. Sæt frontcover’et på plads, og skru skruerne i.

PROGRAMMERINGSGUIDE
Med udgang fra standby mode
Tryk
Nu er systemet i programmerings mode.
PROGRAM MODE
Code Kode:

BRUGER SETUP

USER SETUP
Bruger opsætning

User 2

User 3

User 4

User 5

User 6

[1-1 USER 1 SETUP]
1-1 Bruger 1 opsætning

[1-7 MASTER USER SETUP]
1-7 Master setup

:1 Password Adgangskode
1234

:1 Password Adgangskode xxxx

:2 Record(Optag)
User Message (Bruger besked)

Enter Password Code:
Indtast adgangs kode:

:3 Replay(Afspil)
User Message (Brugerbesked)

Enter Password Code:
Indtast adgangs kode:

Start…
Yes->＊ No->＃

Indtast de nye koder i stedet for 1 2 3 4.
Tryk

for at gemme og afslutte. Eller;

Scroll gennem menuen til displayet viser

Tryk

for at fortryde.

[1. USER SETUP]. Tryk

Fremover er det den gældende kode som skal
anvendes.

Brug

og

til at scrolle gennem menuerne til

den ønskede brugerprofil står i displayet. Tryk

Optagelse af brugerbesked (Record user Message)
Der er mulighed for, at alle brugere kan indtale en kort

NB: Når alle brugerdetaljer er programmeret, tryk
for at returnere til hovedmenuen.

(4 sek.) udgående besked, som er latch key
funktionsbeskeden.
Eksempel ” Bruger 1(navn) har frakoblet alarmen”.

BRUGERE 1-6
Grundopsætning: Intet er forprogrammeret

Scroll gennem menuen indtil displayet viser [:2 Record
User Message].

Scroll gennem menuerne til den ønskede brugerprofil
står i displayet og tryk så.

For at optage en besked, tryk
Tryk

Bruger Password

.

for at starte optagelsen, (max.4s). Når

beskeden er optaget vil den blive afspillet.

Scroll gennem menuen indtil displayet viser
[:1 Password]

Tryk

Nu vil status på profilen fremgå af displayet.

gemme optagelsen.

for at forlade dette menupunkt uden at

For at ændre opsætning tryk
For at ændre opsætning tryk

NB: Ved kortere besked kan optagelsen standses ved
at trykke
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.

Afspil indtalt besked (Replay User Message)
Scroll gennem menuen indtil displayet viser
[:3 Replay User Message].
Tryk

for at afspille beskeden.

Tryk

for at gå tilbage til bruger set-up menu.

Superbruger (MASTER USER )
Fabrikskoden er: 1234
Scroll gennem menuen indtil displayet viser
[1-7 MASTER USER SETUP] . Tryk
Tast en ny brugerkode ind
Tryk

for at gemme og forlade menupunktet,

eller
Tryk

for at forlade menupunktet uden at

gemme ændringer.
Tryk

21

for at gå tilbage til bruger setup menu.

PROGRAM MODE
Code Kode:

SYSTEM SETUP

2. SYSTEM SETUP

2-1 Learn House Code
Lær huskode

2-3 Wirefree Siren
Trådløs sirene: xx

2-5 Back Light
Baggrundsbelysnin

DIP SW: 12345678
Huskode: xxxxxxxx

Select Vælg
ON->＊
OFF->＃

10s
20s
30s
60s

2-2 ALARM TIME Tid
xx
: xxxx

2-4 RF Jamming
Detection: xxx

Select
ON->＊
OFF->＃

2-2-1 Status
xx

2-2-2 Time Tid
Enter 1-60(x10)s

Select Vælg
ON->＊
OFF->＃

Enter 1-60(x10)sec.
Vælg

2-7 Zone Lockout
xx

2-9 Rings to Answer Phone:
Antal ring der skal ringes
xx

Select Vælg
ON->＊
OFF->＃

Enter 1-30:
Vælg antal ring

2-8 Remote Phone
Control: xx
Fjernbetjent
telefonkontrol

2-6 Alarm Relay
xx xxxxx xxxxx

2s
30s
60s
180s
300s
ON Until Disarm

2-11 Dial Method
Xxxxxxxx
Opkaldsmetode

Select
ON->＊
OFF->＃

Tone/DTMF
Pulse

2-10 Call Abort
Xxx
Stop opkald

2-13 TIME & DATE
SETUP
Tid og dato setup

DD/MM/YY
Dato/måned/år

[2 SYSTEM SETUP] og tryk

Voice Dialer
(Stemme)
Digital Dialer

Select
ON->＊
OFF->＃

2-13-1 Date
DD/MM/YY
Dato/måned/år

Scroll gennem hovedprogrammenuen til der står

2-12 Dialer Mode
xxxxx xxxxxx
Opkald metode

2-13-2 Time
HH/MM/SS
Time/minut/sekund
HH/MM/SS
Time/minut/sekund

Den nye huskode vil blive vist i alarmens display.

.

NB: Efter at have afsluttet setup, tryk

Tryk

for at gemme, og forlade menupunktet.

Tryk

for at forlade menuen uden at gemme.

For at komme retur til hovedprogrammenuen.
2. Scroll gennem menuen til der står
INDSÆT SYSTEMKODE (House Code)

[2-1 Learn House Code] i display.

Dette kan gøres på to måder. Det anbefales at overføre
huskoden ved hjælp af fjernbetjeningen.

For at indsætte huskoden tryk

Det kan også gøres ved at taste huskoden ind på
kontrolpanelet 1-8,(DIP kontakt koden) ved at vælge 0

Tast huskoden ind på kontrolpanelet 1-8, (DIP kontakt

eller 1 efter tur på hver af de 8 kodepladser. 1 er ”on”

koden) ved at vælge 0 eller 1 efter tur på hver af de 8

og 0 er ”off”.

kodepladser. 1 er ”on” og 0 er ”off”.

1. Scroll gennem menuen til der står

Tryk

for at gemme, og forlade menupunktet.

Tryk

for at forlade menuen uden at gemme.

[2-1 Learn House Code] i display.
For at indsætte huskoden tryk

Indfør huskoden i skemaet på side 39.
ALARM
Sirene
Scroll gennem menuen indtil [2-2 ALARM TIME] vises.
DIP kontakter i systemdele. Her er koden eks. 1248.

Aktuel indstilling vises også.

Overfør huskoden via fjernbetjeningen

For at ændre indstillingen, tryk

Tryk

på fjernbetjeningen, og hold knappen nede,

indtil alarmpanelet giver kvitteringstone. Når tonen
lyder, er koden er overført og gemt.
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.

ON/OFF Status
Standardindstilling: ON

For at ændre indstilling, tryk

.

Scroll gennem menuen indtil [2-2-1 Status] vises.

Tryk

for at tilkoble radioforstyrrelsesdetektoren

Tryk

for at frakoble radioforstyrrelsesdetektoren

Aktuel indstilling vises også.
For at ændre indstillingen, tryk
Tryk

for at tilkoble sirene, eller

Tryk

for at frakoble sirene.

Kontrolpanel baggrundslys (Backlight)
Denne funktion kontrollerer, hvor lang tid baggrunds-

Alarm – varighed (Alarm Duration)

lyset i kontrolpanelet vil være tændt efter et afsluttende

Standardindstilling: 180 sekunder

tastetryk.

Scroll gennem menuen indtil [2-2-2 Time] vises.
Standardindstilling: 10 sek.
For at ændre indstilling, tryk

.
Scroll gennem menuen indtil [2-5 Back Light] vises.

Indtast den ønskede sirenevarighed, således:.

Den aktuelle indstilling vises også.

Tast 6 - sirenen hyler i 60 sek.
(den max. indstilling er 60, dvs. 600 sek = 10mins).

For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Scroll gennem tilgængelige valg (10, 20, 30 and 60s)

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

indtil den ønskede indstilling vises.

Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau i

Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Systemopsætningsmenuen.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

NB: Hvis alarmen går i gang, vil sirenen stoppe når

Relæ for eksternt ledningsført udstyr (Alarm Relay)

1. systemet frakobles

Denne indstilling kontrollerer varigheden af drift på

2. indtastet periode i kontrolpanel udløber

NO/NC ledningsført udstyr, efter en alarm er udløst.

3. standardindstillingen på 180 sek. udløber
Hvis denne funktion er sat til [ON Until Disarm] vil
Trådløs solarsirene (Wirefree Siren)

relæet være ON, indtil systemet frakobles.

Standardindstilling er: ON
Scroll gennem menuen indtil [2-3 Wirefree Siren]

Standardindstilling: ON Until Disarm

vises. Aktuel indstilling vises også.
Scroll gennem menuen indtil [2-6 Alarm Relay] vises.
For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at tilkoble sirene, eller

Tryk

for at frakoble sirenen.

Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk
Scroll gennem tilgængelig valg, (2s, 30s, 60s, 180s,

Radioforstyrrelsesdetektor (Jamming detection)

300s and [ON Until Disarm’) indtil den ønskede

Denne funktion skanner kontinuerligt for forstyrrende

indstilling vises.

signaler på systemets frekvens.
Tryk

for at gemme og afslutte

Standardindstilling: OFF

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Scroll gennem menuen indtil [2-4 RF Jamming

ZONE Lockout

Detection] vises. Aktuel indstilling vises også
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Denne funktion forhindrer en hvilken som helst zone i

at udløse en alarm mere end 3 gange i træk. Dette

til at frakoble systemet.

forhindrer, at en fejl forstyrrer omgivelserne en hel nat,
hvis ingen er hjemme.

Standardindstilling: OFF

Standardindstilling: ON

Scroll gennem menuen indtil [2-10 Call Abort] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.

Scroll gennem menuen indtil [2-7 Zone Lockout] vises.
For at ændre indstilling, tryk

Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at tilkoble Call Abort, eller
for at frakoble Call Abort.

Tryk

for at tilkoble Zone Lockout, eller

Tryk

Tryk

for at frakoble Zone Lockout.

Opkald metode (Dial Method)
Denne funktion konfigurerer opringningen til den
telefoncentral, som systemet er tilknyttet.

Fjernkontrol (Remote System Control)
Denne funktion muliggør fjernbetjening af systemet

Standardindstilling: Tone/DTMF

med en telefon.
Scroll gennem menuen indtil [2-11 Dial Method] vises.
Standardindstilling: ON

Den aktuelle indstilling vises også.

Scroll gennem menuen indtil [2-8 Remote Phone

For at ændre indstilling, tryk

.

Control] vises. Den aktuelle indstilling vises også.
Scroll gennem tilgængelige valg (Tone/DTMF og
For at ændre indstilling, tryk
Tryk
Tryk

.

for at tilkoble Remote Phone Control, eller

Pulse), indtil det ønskede valg vises.
Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

for at frakoble Remote Phone Control.
Opkald metode (Dialer Mode)

Opringninger til telefonsvarer (Rings to Answer Phone)

Denne funktion kontrollerer måden hvorpå den interne

Denne funktion kontrollerer, hvor mange gange en

telefon ringer op: Stemme- eller digitalt styret. Den

tilknyttet telefon skal ringe, inden opkaldet besvares af

digitale opringer er konstrueret til at forbinde til en

enten telefonsvarer og/eller Remote Phone Access.

ekstern vagtcentral.

Standardindstilling: 6

Standardindstilling: Stemmeopringning

For at ændre indstilling, tryk

.

Scroll gennem menuen indtil [2-12 Dialer mode] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.

Tast antal gange telefonen skal ringe, inden kontrolpanelet besvarer opkaldet.
Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

For at ændre indstiling, tryk

.

Scroll gennem tilgængelig valg indtil det ønskede valg
vises (Opringning med stemme og digital opringning).

Forsinkelse af opkald (Call Abort)
Denne funktion forsinker besvarelse af et opkald,

Tryk

for at gemme og afslutte

foretaget p.gr.a. en alarm med ca. 30 sek. for at give tid
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Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Indstilling af tid og dato (Time & Date Setup)
Scroll gennem menuen indtil [2-13 TIME & DATE
SETUP] vises og tryk

.

NB: Efter indstilling af tid og dato tryk

for at

returnere til øverste niveau i programmeringsmenuen.
Dato
Scroll gennem menuen indtil [2-13-1 Date] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk

.

Indtast dato: dd/mm/åå.
Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tid (Time)
Scroll gennem menuen indtil [2-13-2 Time] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk
Indtast time og sekunder. tt:mm:ss.
Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.
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Opsætning af zoner (Zone Setup)
PROGRAM MODE
Code:

3. ZONE SETUP:

Enter Zone (1-10)

3-1 Zxx Name
xxxxxxxxxxxxxx

No name
Front door
Back door
Patio door
Dining room
Living room
Lounge
Kitchen
Shed
Garage
Hall
Landing
Upstairs
Downstairs
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
Windows 1
Windows 2
Windows 3
PIR Detector
Magnetic Contact
FIRE/SMOKE
Panic/PA

3-2 Zxx Type
xxxxxxxxxxxxxx

3-4 Zxx Chime
xxxx

3-6 Zxx
PART-ARM 1: XXX

3-8 Zxx Walk
Through: xxx

Panic/PA
Intruder
24 hour Intruder
Fire
Test

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

OFF
Slave
Master

3-3 Zxx Final
Exit Set: xxx

3-5 Zxx ENTRY
DELAY: XXX
XXX

3-7 Zxx
PART-ARM 2: XXX

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

3-5-1 Status
xxx

3-5-2 Delay Time
Enter (10-250s)

Select
ON->＊
OFF->＃

Enter (10-250s)

Scroll gennem menuen indtil [3. ZONE SETUP] vises

Tryk

for at gemme og afslutte.

og tryk

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

.

Indtast det zone-nr. som skal konfigureres,

TYPE

Tryk

Hver

.

zone

kan

indstilles

til

5

forskellige

alarmindstillinger alt efter, hvilken beskyttelse der
Det følgende eksempel illustrerer konfiguration af zone

ønskes. De 5 alarmindstillinger er:

1. Opsætning af alle andre zoner (2-10) skal udføres
på samme måde blot med andet zone-nr.

Panic - panik
Sørger for 24 timers overvågning af hvilken som helst

NB: Efter afslutning af zone-opsætning, tryk

nødsituation. Aktivering af ”Panic” vil øjeblikkeligt

For at returnere til øverste niveau i programmerings-

udløse en fuld alarm.

menuen.
Intruder - Tyv/uvelkommen gæst
Sted/rum/lokale (Name)

Sørger for overvågning af tyve/uvelkomne gæster med

Standardindstilling: [No name]

ARM og PART-ARM indstillinger (se side 28).

Scroll gennem menuen indtil [3-1 Z01 Name] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.

24 t. overvågning – tyv eller uvelkommen gæst
24 Hour Intruder

For at ændre indstilling, tryk

.

Scroll gennem tilgængelige valg indtil den ønskede
indstilling vises.
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Sørger for 24 timers overvågning af områder, som
behøver konstant beskyttelse, selv når alarmsystemet
er frakoblet – f.eks. pengeskabe, våbenskabe etc.

Aktivering af hvilken som helst detektor i en given zone

Ringeklokke (Chime)

vil øjeblikkeligt udløse en fuld alarm.

En ringeklokke kan lyde ved bevægelse.

Brand (Fire)

Standardindstilling: OFF

Sørger for 24 timers overvågning vha. ild- og
røgdetektorer tilsluttet alarmsystemet. Aktivering af

Scroll gennem menuen, indtil [3-4 Z01 Chime] vises.

hvilken som helst detektor vil øjeblikkeligt udløse en

Den aktuelle indstilling vises også.

fuld alarm.
For at ændre indstilling, tryk

.

Test
Sørger for ved tilkobling, at alle detektor i en given

Tryk

for at tilkoble zonen’s ringeklokkefunktion.

zone sender en besked til Hændelseslog’en uden at

eller

udløse en alarm.

Tryk

NB: Panik, 24-hour Intruder og Fire indstillingerne

ENTRY DELAY (Indgangsforsinkelse)

virker alle i 24 timer. Dette betyder, at de kan udløse en

Scroll gennem menuen indtil [3-5 ENTRY DELAY]

fuld alarm når som helst, uanset om systemet er

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

for at frakoble zonen’s ringeklokkefunktion.

tilkoblet eller ej.
For at ændre indstilling, tryk

.

Standardindstilling: [Intruder]
On/Off Status
Scroll gennem menuen, indtil [3-2 Z01 Type] vises.

Standardindstilling: Zone 1:

Zones 2-10: OFF

Den aktuelle indstilling vil også vises.
For at ændre indstilling, tryk

.

ON

Scroll gennem menuen indtil [3-5-1 Status] vises.
Den aktuelle indstilling vises også.

Scroll gennem tilgængelige valg, indtil den ønskede
indstilling vises.

For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at tilkoble zonen’s entry-delay, eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.
Tryk

for at frakoble zonen’s entry-delay.

FINAL EXIT indstilling
I tilfælde af, at en detektor i en zone aktiveres under
udgangsforsinkelse (se side 5) vil denne funktion

Forsinkelsestidsrum
Standardindstilling: 30 sekunder

annullere udgangsforsinkelsen og tilkoble systemet 5
Scroll gennem meuen indtil [3-5-2 Delay Time] vises.

sekunder efter.

For at ændre indstilling, tryk

Standardindstilling: OFF
Scroll gennem menuen indtil [3-3 Z01 Final Exit Set]
vises. Den aktuelle indstilling vil også vises.
For at ændre indstilling, tryk
Tryk

Indtast (10 til 250 sek.)
Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

for at returnere til øverst niveau i

.

for at tilkoble zonens Final Exit funktion,

Zone-indstilling.
Delvis tilkobling (PART-ARM 1)

eller
Tryk
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.

for at frakoble zonens Final Exit funktion

Denne funktion kontrollerer, om zonen er tilkoblet når

Scroll gennem menuen indtil [4. VOICE DIALER

PART-ARM1 indstilles til ON.

SETUP] vises og tryk

.

Standardindstilling: OFF
NB: Efter at have indstillet telefonmodulet tryk
for at vende tilbage til øverste niveau i

Scroll gennem menuen indtil [3-6 Z01 Part-Arm 1]
vises. Den aktuelle indstilling vises også.

programmeringsmenuen.

For at ændre indstilling, tryk

Telefonnr.

.

Scroll gennem menuen, indtil [4-1 PHONE NUMBERS]
Tryk

for at koble Part-Arm 1 til pågældende

vises og tryk

for at koble Part-Arm 1 fra pågældende

Scroll gennem menuen, indtil det ønskede telefonnr.

.

zone, eller
Tryk
zone.

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Delvis tilkobling (PART-ARM 2)

For at ændre nummeret, tryk

.

Denne funktion kontrollerer, om en given zone er aktiv,
Indtast det nye telefonnr. (maksimalt 32 tal)

når Part-Arm 2 er tilkoblet.

Tryk

for at gemme og afslutte

Standardindstilling: OFF

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Scroll gennem menuen indtil [3-7 Z01 Part-Arm 2]

NB:

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Tryk

for at tilføje 3,6 sekunder til indtastning af

telefonnr.
For at ændre indstilling, tryk
Tryk
Tryk

.
Tryk

for at flytte curseren til venstre.

Tryk

for at flytte curseren til højre.

Tryk

for at slette tallet på curserens plads.

for at tilkoble zonen Part-Arm 2, eller
for at frakoble zonen Part-Arm 2.

Gå gennem (WALK THROUGH)

Tryk og hold

for at slette hele telefonnr.

Zone som ikke skal være dækket af alarmsystemet.
Efter programmering af alle ønskede telefonnr. Tryk

Standardindstilling: OFF

for at for at vende tilbage til det øverste niveau i
Scroll gennem menuen indtil [3-8 Z01 Walk Through]

telefonmodulet.

vises. Den aktuelle indstilling vises også.
Talebeskedens længde (Message Play Time)
For at ændre indstilling, tryk

.

Dette er den totale tid som talebeskeden varer, når et
opkald fra telefonmodulet besvares

Scroll gennem de tilgængelige valg, (Off, Master and
Slave), indtil det ønskede valg vises.

Standardindstilling: 70 sekunder

Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Scroll gennem menuen, indtil

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Time] vises. Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk

[4-2 Message Play
.

INDSTILLING AF TELEFONMODUL (Voice dialer
setup)

Scroll gennem de tilgængelige valg (50, 70, 90 and 110

Se diagram på efterfølgende side.

sekunder) indtil det ønskede valg vises.
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Tryk

for at gemme og afslutte eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

PROGRAM MODE
Code:

4. VOICE DIALER
SETUP

4-1 PHONE
NUMBERS

4-2 Message
Play Time: xxxx

4-3 RECORD
ALARM MESSAGES

4-4 REPLAY ALARM
MESSAGES

4-7 Call
Attempts: x

4-5 CALL ROUTING
XXXX

Enter 1-5:

50s
70s
90s
110s

4-4-1 Main +
Intruder Message

4-1-1 Phone No. 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx

4-1-3 Phone No. 3
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Enter Phone No:

Enter Phone No:
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4-4-3 Main +
Panic/PA Message

4-6 Tel Confirm
Times: x

Enter 1-4:
4-4-2 Main +
Fire Message

4-1-2 Phone No. 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx

4-1-4 Phone No. 4
xxxxxxxxxxxxxxxxx

4-5-1 Phone No. 1
xxx

4-5-2 Phone No. 2
xxx

4-5-3 Phone No. 3
xxx

Enter Phone No.

Enter Phone No:

Select
YES->＊
NO->＃

Select
YES->＊
NO->＃

Select
YES->＊
NO->＃

4-3-1 Main
Alarm Message

4-3-2 Intruder
Alarm Message

4-3-3Fire
Alarm Message

4-3-4 Panic/PA
Alarm Message

Start
YES->＊
NO->＃

Start
YES->＊
NO->＃

Start
YES->＊
NO->＃

Start
YES->＊
NO->＃

4-5-4 Phone No. 4
xxx

Select
YES->＊
NO->＃

Optagelse af alarmbeskeder (Record Voice)
Scroll gennem menuen indtil [4-3 RECORD VOICE]

Eksempel: Displayet viser 000X. Dette betyder en

vises og tryk

opkaldsrækkefølge på telefonnr. 1, 2 og 3. Telefonnr. 4

.

er deaktiveret og bliver ikke ringet til.
Scroll gennem de tilgængelige valg, indtil det ønskede
Standardindstilling: Alle telefonnumre er fravalgt.

vises
a) Hovedalarmbesked, (max. 12 sekunder).
b) Indbrudsalarmbesked, (max. 4 sekunder).

Scroll gennem menuen, indtil [4-5 CALL ROUTING]

c) Brandalarmbesked, (max.4 sekunder).

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

d) Overfaldsalarm, (max.4 sekunder)

gennem de tilgængelige valg, indtil de ønskede

Scroll

telefonnumre (1-4) vises. Den aktuelle indstilling vises
For at optage en ny besked, tryk
Tryk

også.

.

For at ændre indstilling, tryk

for at starte optageren.

.

Når beskeden er indtalt, vil den automatisk blive
afspillet. Eller

Tryk

Tryk

eller

for at afslutte uden at gemme.

NB: Efter optagelse, tryk

f for at aktivere tlf.nr. i opkaldsrækkefølgen,

Tryk

for at deaktivere tlf.nr.

Tryk

for at returnere til det øverste niveau i

for at stoppe

optageren og slette evt. tilbageværende tid.

telefonmodulet.
Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau i
Antal besvarede telefonopkald

telefonmodulet.

Denne funktion definerer antallet af besvarede opkald,
Afspil alarmbeskeder (Replay Alarm messages)

der skal finde sted, før opkalderen stopper. Hvis

Scroll gennem menuen, indtil [4-4 REPLAY ALARM

antallet er 2, vil opkalderen fortsætte indtil 2 opkald er

MESSAGES] vises og tryk

besvaret.

.

Scroll gennem de tilgængelige valg, indtil den

Standardindstilling: 1

ønskede beskedtype vises:
a)

Hoved + Indbrudsbeskeder

Scroll gennem menuen indtil [4-6 Tel Confirm Times]

b)

Hoved + Brandbeskeder

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

c)

Hoved + Overfaldsbeskeder
For at ændre indstilling, tryk

For at afspille beskeden, tryk

.

.
Indtast det ønskede antal (1-4).
Tryk

for at gemme og afslutte.

telefonmodulet.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Opkaldsstyring (Call Routing)

Antal opkaldsforsøg (Call Attempts)

Denne funktion kontrollerer, hvilke telefonnumre der

Denne funktion definerer, hvor mange gange der skal

ringes til i opkaldsrækkefølgen. Telefonnumrene

ringes til hvert telefonnummer, inden opkald til næste

ringes op, når telefonmodulet aktiveres.

telefonnr. i rækkefølgen forsøges

Tryk

for at returnere til det øverste niveau i

Den aktuelle opkaldsrækkefølge vises på skærmen
som

telefonnr.

1-4.

Et

[X]

indikerer,

at

Standardindstilling: 3

telefonnummeret er fravalgt og et [0] indikerer, at
telefonnummeret er valgt i opkaldsrækkefølgen.
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Scroll gennem menuen, indtil [4-7 Call Attempts]

vises. Den aktuelle indstilling vises også.
Scroll gennem menuen indtil [:1-1 Status] vises.
For at ændre indstilling, tryk

Den aktuelle indstilling vil også vises.

.

Indtast ønsket antal (1-5).

For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at gemme og afslutte

Tryk

for at tilkoble Udgangsforsinkelse, eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

for at frakoble Udgangsforsinkelse.

Forsinkelsesperiode (Delay Period)
STATUS FOR TILKOBLING

Standardindstilling: 30 sekunder
PROGRAM MODE
Code:

Scroll gennem menuen indtil [:1-2 Delay Time] vises.
Den aktuelle indstilling vil også vises.
5. ARM STATUS
SETUP

For at ændre indstilling, tryk

.

5-1 FULL ARM
SETUP

Indtast ønsket forsinkelsesperiode (10 – 250 sek.)
:1 EXIT DELAY
XX
XXX

:2 Entry Delay
Beep: xxx

:3 Exit Delay
Beep: xxx

Select
ON->＊
OFF->＃

Status
xx

:1-2 Delay Time
Enter (10-250s)

Select
ON->＊
OFF->＃

Enter (10-250s)

:1-1

Select
ON->＊
OFF->＃

Tryk

for at gemme og afslutte

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau i

Arm Status opsætningsmenu.
Indgangsforsinkelseslyd (Entry Delay beep)
Denne funktion kontrollerer indgangsbeep, som lyder
under Indgangsforsinkelsen, når Fuld tilkobling er akti-

Scroll gennem menuen indtil [5. ARM STATUS
SETUP] vises og tryk

veret.

.
Standardindstilling: ON

NB: Efter konfigurering af Arm Status, tryk

for

at vende tilbage til øverste niveau i programmerings-

Scroll gennem menuen, indtil [:2 Entry Delay Beep]

menuen.

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Fuld tilkobling

For at ændre indstilling, tryk

.

Scroll gennem menuen indtil [5-1 FULL ARM SETUP]
vises og tryk

Tryk

for at tilkoble indgangsbeep, eller

Udgangsforsinkelse (Exit delay)

Tryk

for at frakoble indgangsbeep.

Scroll gennem menuen indtil [:1 EXIT DELAY] vises.
Den aktuelle indstilling vil også vises.

Udgangsforsinkelseslyd (Exit Delay beep)
Denne funktion kontrollerer udgangsbeep, som lyder

For at ændre indstilling, tryk

.

under udgangsforsinkelsen, når Fuld tilkobling er
aktiveret.

On/Off Status
Standardindstilling: ON
31

Standardindstilling: ON

For at ændre indstilling, tryk

.

Scroll gennem menuen indtil [:3 Exit Delay Beep]

Tryk

for at tilkoble Udgangsforsinkelse, eller

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Tryk

for at frakoble Udgangsforsinkelse.

For at ændre indstilling, tryk

Forsinkelsesperiode (Delay Time)

.

Standardindstilling: 30 sekunder
Tryk

for at tilkoble udgangsforsinkelsesbeep
Scroll gennem menuen, indtil [:1-2 Delay Time] vises.

Tryk

for at frakoble udgangsforsinkelsesbeep

DELVIS TILKOBLING 1 SETUP
(PART ARM 1 SETUP)

Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk

PROGRAM MODE
Code:

.

Indtast ønsket forsinkelsesperiode (10 – 250 sek.)

5. ARM STATUS
SETUP

Tryk

for at gemme og afslutte

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau i

5-2 PART-ARM 1
SETUP

:1 EXIT DELAY
XXX
XXX

:2 Entry Delay
Beep: xxx

:3 Exit Delay
Beep: xxx

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

Part Arm 1 opsætningsmenu.

Indgangsforsinkelseslyd (Entry Delay beep)
Denne funktion kontrollerer indgangsbeep, som lyder
:1-1 Status
xxx

:1-2 Delay Time
Enter (10-250s)

Select
ON->＊
OFF->＃

Enter (10-250s)

under Indgangsforsinkelsen når Part Arm 1 er aktiveret.
Standardindstilling: ON

Scroll gennem menuen indtil [5-2 PART-ARM 1

Scroll gennem menuen indtil [:2 Entry Delay Beep]

SETUP] vises og tryk

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

.

NB: Efter konfigurering af Part Arm 1, tryk

For at ændre indstilling, tryk

.

for at returnere til øverste niveau i programmeringsmenuen.

Tryk

for at tilkoble indgangsbeep, eller

Udgangsforsinkelse (Exit Delay)

Tryk

for at frakoble indgangsbeep.

Scroll gennem menuen indtil [:1 EXIT DELAY] vises.
Den aktuelle indstilling vil også vises.

Udgangsforsinkelseslyd (Exit Delay beep)
Denne funktion kontrollerer udgangsbeep, som lyder

For at ændre indstilling, tryk

.

under udgangsforsinkelsen, når Part Arm 1 er
aktiveret.

On/Off Status

Standardindstilling: ON

Standardindstilling: ON

Scroll gennem menuen indtil [:3 Exit Delay Beep]
vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Scroll gennem menuen indtil [:1-1 Status] vises.
Den aktuelle indstilling vil også vises.
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For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at tilkoble udgangsforsinkelsesbeep
Scroll gennem menuen indtil [:1-2 Delay Time] vises.

Tryk

for at frakoble udgangsforsinkelsesbeep

PART-ARM 2 opsætning (PART ARM 2 SETUP)

Den aktuelle indstilling vil også vises..
For at ændre indstilling, tryk

.

Se diagram herunder.
Scroll gennem menuen indtil [5-3 PART-ARM 2
SETUP] vises og tryk

Indtast ønsket forsinkelsesperiode (10 – 250 sek.)

.

NB: Efter konfigurering af Part Arm 2, tryk

Tryk

for at gemme og afslutte

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

for at vende tilbage til øverste niveau i

For at returnere til øverste niveau i programmeringsmenuen.

Part Arm 2 opsætningsmenu.

PROGRAM MODE
Code

Indgangsforsinkelseslyd (Entry Delay beep)

5. ARM STATUS
SETUP

Denne funktion kontrollerer indgangsbeep, som lyder
under Indgangsforsinkelsen når Part Arm 2 er akti-

5-3 PART-ARM 2
SETUP

veret.

1: EXIT DELAY
xxx xxxx

:2 Entry Delay
Beep: xxx

:3 Exit Delay
Beep: xxx

Select
ON->＊ OFF->＃

Select
ON->＊ OFF->＃

Standardindstilling: ON
Scroll gennem menuen indtil [:2 Entry Delay Beep]
vises. Den aktuelle indstilling vises også.

:1-1 Status
xxx

:1-2 Delay Time
Enter (10-250s)

Select
ON->＊ OFF->＃

Enter (10-250s)

For at ændre indstilling, tryk

Udgangsforsinkelse (Exit Delay)

.

Tryk

for at tilkoble indgangsbeep, eller

Tryk

for at frakoble indgangsbeep.

Scroll gennem menuen indtil [:1 EXIT DELAY] vises.
Den aktuelle indstilling vil også vises.

Udgangsforsinkelseslyd (Exit Delay beep)
Denne funktion kontrollerer udgangsbeep, som lyder

For at ændre indstilling, tryk

.

under udgangsforsinkelsen, når Part Arm 2 er aktiveret.

On/Off Status
Standardindstilling: ON

Standardindstilling: ON

Scroll gennem menuen indtil [:1-1 Status] vises.

Scroll gennem menuen indtil [:3 Exit Delay Beep]

Den aktuelle indstilling vil også vises.

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

For at ændre indstilling, tryk

For at ændre indstilling, tryk

.

Tryk

for at tilkoble Udgangsforsinkelse, eller

Tryk

for at frakoble Udgangsforsinkelse.

Forsinkelsesperiode (Delay Time)
Standardindstilling: 30 sekunder
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.

Tryk

for at tilkoble udgangsforsinkelsesbeep

Tryk

for at frakoble udgangsforsinkelsesbeep

Opsætning af ”gadedørsnøgle” funktion (LATCH

DEFINEREDE BRUGERE (SELECTED-USERS)

KEY)

Denne funktion definerer, hvilke brugere Latch key

Se diagram nederst. Scroll gennem menuen indtil [6.

funktionen

LATCH KEY SETUP] vises og tryk

[Selected-Users] er valgt.

.

fungerer

sammen

med,

når

NB: Efter opsætning af Latch Key tryk
for at returnere til øverste niveau i programmerings-

Standardindstilling: OFF

menuen.
Scroll gennem menuen indtil [6-2 SELECTED USER
SETUP] vises og tryk

STATUS

.

Denne funktion definerer de brugere som Latch Key
fungerer

sammen

med.

Hvis

indstillingen

er

[Selected-Users] fungerer Latch Key funktionen kun

Scroll gennem menuen indtil ønsket brugernr. (1-6)
vises. Den aktuelle indstilling vises også.

sammen med de brugere, som er defineret i ”6-2
Selected User Setup”.

For at ændre indstilling, tryk

Standardindstilling: OFF

Tryk

Scroll gennem menuen indtil [6-1 Status] vises.

Tryk

.

for at tilkoble Latch key til brugeren, eller
for at frakoble Latch key for brugeren.

Den aktuelle indstilling vises også.
Efter indstilling af alle brugere tryk
For at ændre indstilling, tryk
Scroll

gennem

de

returnere til øverste niveau i programmeringsmenuen.

.

tilgængelige

for at

valg:

Off,

TELEFONNUMRE (Telefon numbers)

Selected-Users og All-Users, indtil det ønskede valg

Scroll gennem menuen indtil [6-3 PHONE NUMBERS]

vises.

vises og tryk

Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

.

Scroll gennem menuen, indtil det ønskede telefonnr.
(1-2) vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Program Mode Code

For at ændre tlf.nummeret, tryk
6. LATCH KEY
SETUP

6-1 Status
xxx

.

Indtast det nye telefonnr. (max. 32 cifre).

6-2 SELECTED
USER SETUP

6-3 PHONE
NUMBERS

OFF
Selected-Users
All-Users

Tryk

for at gemme og afslutte, eller

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

NB:
Phone No. 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Phone No. 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Enter Phone No:

Enter Phone No:

Tryk

for at indsætte en pause på 3,6 sekunder i

indtastningen af tlf.nr.

User 1 Status
xxx

User 3 Status
xxx

User 5 Status
xxx

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃
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User 2 Status
xxx

User 4 Status
xxx

User 6 Status
xxx

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

Select
ON->＊
OFF->＃

Tryk

for at flytte curseren til venstre.

Tryk

for at flytte curseren til højre.

Tryk

for at slette karakteren på curserens

placering.
Tryk og hold

nede for at slette hele tlf.nr.

HOME CONTROL SETUP

Afspil talebesked

Denne menu kontrollerer komponenter, som ikke er

Scroll gennem menuen, indtil [8-3 Replay Greeting]

introduceret i Vesteuropa. Undgå derfor at benytte 7.

vises.For at afspille talebeskeden, tryk

.

HOME CONTROL SETUP..
Digital telefonopkalder opsætning
TELEFONSVARER OPSÆTNING
PROGRAM MODE
Code:
PROGRAM MODE
Code:

9. DIGITAL
DIALER SETUP
8. ANSWER PHONE
SETUP

8-1 Status
OFF

8-2 Record
Greeting

Select
ON->＊
OFF->＃

Start…
YES->＊

9-1 Phone No:
xxxxxxxxx

9-3 Call
Attempts:

9-4 Open/Close
By User:

Enter Phone No:
xxxxxxxxx

Enter 1-5:
x-

Select
ON->＊
OFF->＃

8-3 Replay
Greeting

Playing …
NO->＃
9-2 Unit ID No:
xxxx

Scroll gennem menuen indtil [8. ANSWER PHONE
SETUP] vises og tryk

Enter Unit ID:
xxxx

NB: Efter opsætning af telefonsvarer opsætningen
tryk

Scroll gennem menuen, indtil [9. DIGITAL DIALER

for at returnere til øverste niveau af

programmeringsmenuen.

SETUP] vises og tryk

ON/OFF STATUS

NB: Efter opsætning af telefonopkalder, tryk

Standardindstilling: OFF. Scroll gennem menuen, indtil

for at returnere til øverste niveau i programmerings-

[8-1 Status] vises. Den aktuelle indstilling vises også.

menuen.

For at ændre indstilling, tryk

.

.
Telefonnr. (Phone no.)

Tryk

for at tilkoble telefonsvarer, eller

Scroll gennem menuen indtil [9-1 Phone No:] vises.

Tryk

for at frakoble telefonsvarer.

Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk

Optag talebesked (Record Greeting)

.

Scroll gennem menuen, indtil [8-2 Record Greeting]
vises. For at optage en nye talebesked, tryk

.

Indtast vagtcentralens telefonnr. (max. 32 cifre fra 0-9,
*, #). Afslut med

Tryk

.

for at starte optageren, (max. varighed: 12

sek.). Når optagelsen er færdig, vil den automatisk

Tryk

for at gemme og afslutte.

blive afspillet igen. Eller:

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

Tryk

NB:

for at afslutte uden at ændre.

Tryk
NB: Efter optagelse af talebeskeden, tryk

for at indsætte en 3,6 sekunders pause i

indtastning af telefonnummeret.

for at stoppe optageren og annullere evt. ekstra
optagetid.
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Tryk

for at flytte curseren til venstre.

Tryk

for at flytte curseren til højre.

Tryk

for at slette karakteren på curserens

placering.

Åben/Luk af bruger (Open/Close by User)
Denne funktion udstyrer brugeren med en kode: 401,
som skal sendes til vagtcentralen, når brugeren

Tryk og hold

nede for at slette hele tlf.nr.

Alarmsystemets ID nummer (Unit ID Number)

tilkobler/frakobler systemet.
Standardindstilling: Off

Dette ID nummer giver vagtcentralen information om
alarmsystemet.

Scroll gennem menuen, indtil [9-4 Open/Close By

Scroll gennem menuen, indtil [9-2 Unit ID No:] vises.

User] vises. Den aktuelle indstilling vises også.

Den aktuelle indstilling vises også.
For at ændre indstilling, tryk
For at ændre indstilling, tryk

.

.
Tryk

for at sende koden.

Indtast ID nummeret (max. 4 cifre fra 0-9, B,C,D,E, F)

Tryk

for ikke at sende koden.

Tryk

for at gemme og afslutte.

Tryk

for at returnere til det øverste niveau i

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

telefonopkalderens programmeringsmenu.
BRUG AF SYSTEMET

NB:

Når bygningen forlades, skal systemet tilkobles. Inden

Tryk

derefter 1, et ’B’ vises.

Tryk

derefter 2, et ’C’ vises.

Tryk

derefter 3, et ’D’ vises.

PIR overvågede områder.

Tryk

derefter 4, et ’E’ vises.

Systemet kan tilkobles i 3 forskellige tilstande.

Tryk

derefter 5, et ’F’ vises.

tilkobling anbefales det at sikre, at alle vinduer er
lukkede og låst. Ligeledes skal man sikre, at alle overvågede døre er lukkede og låste.
Sørg også for, at evt. kæledyr opholder sig uden for de

Fuld tilkobling, Delkobling 1 (Part Arm 1) og
Delkobling 2 (Part Arm 2). Dette gør det muligt
overvåge specifikke zoner og udelade andre zoner.
Når man trykker

i 3 sekunder, kan man ikke

indtaste mere. Indtastningen er gyldig.

Når alarmen tilkobles, helt eller delvist, kan man på
alarmpanelet i et par sekunder se pågældende

Opkaldsforsøg (Call Attempts)

tilkoblingstilstand, samt status for “Latch Key”. Ved

Denne funktion kontrollerer, hvor mange gange

tilkobling vil udgangsforsinkelsen påbegynde sin

telefonopkalderen fosøger at kontakte vagtcentralen.

nedtælling, som også vises på displayet.
Når udgangsforsinkelsen er ved at udløbe, lyder en

Standardindstilling: 3

beep-tone, som bliver hurtigere, efterhånden som
alarmen nærmer sig tidspunkt for tilkobling. Når

Scroll gennem menuen, indtil [9-3 Call Attempts]

tonerne er ophørt er de/de valgte zoner tilkoblet, og

vises. Den aktuelle indstilling vises også.

man bør have forladt bygningen og lukket den yderste
dør.

For at ændre indstilling, tryk

.
Når systemet er tilkoblet og en sensor i en zone

Indtast det ønskede nummer (1-5).

aktiveres, vil alarmen aktiveres. Indgangsforsinkelsen

Tryk

for at gemme og afslutte.

vil gå i gang og er alarmen ikke deaktiveret inden

Tryk

for at afslutte uden at gemme.

udløbet, vil alarmen udløses.
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Vælger man at sætte indgangsforsinkelsen til 0

Ved tryk på

, vil udgangsforsinkelse sættes til 5

sekunder (sat ud af drift) vil alarmen straks udløses.

sekunder.

TILKOBLING

FRAKOBLING AF ALARM

Tilkobling af systemet kan ske via fjernbetjening eller

Systemet frakobles enten ved hjælp af fjernbetjening

på kontrolpanelet.

eller på kontrolpanelet på følgende måde:

Dette gøres på følgende måde:
På fjernbetjeningen
På fjernbetjeningen

Tryk på frakobling

Fuld tilkobling tryk
På kontrolpanelet:
På kontrolpanelet :
Tryk på

fuld tilkobling, derefter din 4 cifrede
Bruger adgangskode

kode, og afslut med enter

Hvis LED “ALARM MEM” blinker, og der lyder en beep
tone, når du frakobler alarmen, har alarmen været
Bruger adgangskode

udløst. Det er muligt at se oplysninger om alarmen i
hændelseslog’en.

Ved tryk på

, vil udgangsforsinkelse sættes til 5
HURTIG TILKOBLING

sekunder.

Det er muligt at tilkoble anlægget på 5 sekunder, og
DELVIS TILKOBLING 1

dermed undgå den programmerede udgangsforsink-

Systemet kan tilkobles til delkobling 1 ved hjælp af

else.

fjernbetjening eller på kontrolpanelet følgende måde:
Tryk
Bruger adgangskode

På fjernbetjeningen:
Tryk på Delvis tilkobling

UDELAD ZONE
På kontrolpanelet:

For at udelade en zone ved tilkobling:
Tryk

Bruger adgangskode

Bruger adgangskode
Scroll derefter gennem menuen til pågældende zone

Ved tryk på

, vil udgangsforsinkelse sættes til 5

sekunder.

vises. For at ændre denne zones opsætning :
Tryk

for at tilkoble zonen

(dvs. zone omit er ON)
DELVIS TILKOBLING 2

Tryk

Systemet kan tilkobles til delkobling 2 v.h.a. fjern-

(dvs. zone omit er OFF)

for at frakoble zonen

betjening eller på kontrolpanelet på følgende måde:
Tryk

for at returnere til standby.

På fjernbetjeningen:
Tryk på Delvis tilkobling 2 gange

Bemærk: Udelad zone funktionen vil først træde i
kraft næste gang alarmen tilkobles. Efterfølgende, når

På kontrolpanelet:

systemet er frakoblet, vil de udeladte zoner være en
del af næste tilkobling.

Bruger adgangskode
37

PANIK/OVERFALD ALARM

HÆNDELSESLOG

Det er muligt når som helst at anvende alarmen som

Denne log vil gemme de sidste 50 hændelser, der har

panik / overfaldsalarm. Uanset om den er tilkoblet eller

fundet sted i hele anlægget. (Tilkoblinger, frakoblinger,

ej, kan man trykke på overfald / panikknappen på

alarmer, lavt batteri advarsler). Oplysninger om tid og

enten fjernbetjeningen eller på selve alarmpanelet.

dato lagres også her.
Når alarmen er koblet fra vil “ALARM MEM’ LED”

På fjernbetjeningen:

blinke hvert 10. sek., hvis der har været en alarm og

Skub overfald/panikknappen op mod det orange

der vil lyde et beep ligeledes hvert 10 sek.

klokkesymbol på siden af fjernbetjeningen, og alarm

For at slette blink og beep-lyd skal du gå ind I

vil straks lyde.

“Hændelseslog’en” eller trykke på

.

Adgang til Event Log, (med systemet i Standby):
Tryk

På kontrolpanelet:
Tryk og hold

knappen i mere end 3 sekunder.

.

Event-Log vil vise de seneste hændelser – de nyeste
først. Oplysningerne vises i 5 sekunder.

Alarmen vil lyde i den periode den er indstillet til eller

Brug

indtil alarm er frakoblet.

manuelt
Tryk

og

for at gå hændelserne igennem

for at gå tilbage til standby.

SABOTAGESIKRING
Hvis et batteridæksel på en sensor løsnes eller hvis

VOICE MEMO

alarmpanelet forsøges åbnet eller afmonteret fra

For at optage en stemmebesked på max 30 sek.

væggen vil alarmen straks lyde, uanset om den er

Gøres følgende.

tilkoblet eller ej.
Alarmen vil lyde i den periode den er indstillet til eller

Tryk

for at komme til voicememo

indtil alarmen er frakoblet.

Tryk

for at starte optagelsen.

før sabotagealarmen blev udløst.

Tryk

for at stoppe optagelsen, hvis den er

På alarmpanelet vil “ALARM MEM” blinke og alarmen

kortere end 30 sekunder.

Herefter vil alarmen gå tilbage til den tilstand den var i

vil beepe som indikation på, at der har været et
sabotageforsøg.

Hvis der allerede er optaget 6 beskeder, skal én af
dem slettes, før det er muligt at optage en ny.

NB: Hvis man har en “SolarSirene” tilsluttet, og den er
forsøgt saboteret, vil alarmpanelet IKKE reagere, da

Voice memoen kan aflyttes enten på alarmpanelet,

der er indbygget sabotagealarm i selve sirenen!

eller ved fjernaflytning.

Har man en almindelig sirene tilsluttet, kan man med
fordel anvende et 4 leder kabel ud til den, og på den

AFLYT BESKED

måde sabotagebeskytte installationen.

Hvis ‘MESSAGE’ LED lyser, er der enten indtalt en

I alarmen er der tilslutningsmulighed for ledningsført

VOICEMEMO besked, eller der har været ringet op og

sabotagekreds.

efterladt en besked på alarmens telefonsvarer.
For at aflytte beskeden gøres følgende:

KLOKKE
Kokkefunktionen kan kun bruges, når alarmen er i

Tryk

Bruger adgangskode

standbymode.
Tryk

for at slå klokkefunktion hhv. til og fra.

,

Beskederne afspilles med den nyeste først.

Bemærk: Hvis klokkefunktionen er slået til, når

Tryk

alarmen tilkobles, vil den, når alarmen frakobles,

I slutningen af hver besked er det muligt at slette

stadig være aktiv.

beskeden..
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for at gå videre til næste besked.

2. Ring op igen, inden der er gået 24 sekunder

For at slette beskeden:
Tryk

for at slette beskeden.

(minimum 12 sekunder). Opkaldet besvares nu

Tryk

for at bekræfte sletning.

ved første ring.
3. Indtast din bruger adgangskode .

NB: Tryk

for at fortryde sletning og gå til

næste besked.

De følgende funktioner kan nu anvendes. Alarm-

Når alle beskeder er aflyttet, vil alarmen gå tilbage til

systemet vil godkende tilkobling af funktioner med et

standby mode.

enkelt langt beep.

Fjernstyret kontrol af alarmen

Tryk

For at tilkoble alle zoner.

Tryk

For at aktivere delvis tilkobling 1.

Tryk

For at aktivere delvis tilkobling 2.

Tryk

for at frakoble systemet.

Tryk

for at slukke sirenen.

Tryk

for at tænde sirenen

Tryk

for at lytte med vha. Kontrolpanelets

Hvis ”Remote System Control” funktionen er aktiveret,
vil

kontrolpanelet

besvare

opkald

efter

det

programmerede antal ringninger. Derefter lyder tre
beep som tegn på, at en brugeradgangskode skal
indtastes ved hjælp af telefonens tastatur.
En korrekt bruger adgangskode accepteres og
besvares med et langt beep. En forkert kode vil blive
afvist af to korte beep.
Hvis bruger adgangskoden ikke er korrekt indtastet
inden 30 sek. eller hvis den indtastes forkert tre gange,
vil alarmen afbryde telefonforbindelsen.

mikrofon.
NB: Hvis den interne telefonsvarer er aktiveret, og der
er plads til en ny besked, vil opkald blive besvaret med

Tryk

for at afbryde lytning.

den indtalte velkomstbesked. Bruger adgangskoden
skal indtastes, når beskeden afspilles, ellers besvares

NB: Medlytning vil automatisk blive afbrudt efter 5

beskeden af optageren.

minutter, hvis det ikke bliver afbrudt manuel før.

Ved at trykke på tasten

på telefonens tastatur

inden for 30 sekunder, vil alarmen automatisk afbryde

Tryk

for at få information om systemstatus.

optagelsen.

Statustonen vil gentages ved 2 sekunders interval i 15
sekunder.

Brug af ekstern telefonsvarer:
Hvis systemet skal betjenes ved brug af en ekstern

1 beep

Systemet er tilkoblet

telefonsvarer, skal man sørge for at:

2 beeps

Systemer er delvist tilkoblet (1 eller 2)

1. Den interne telefonsvarer er deaktiveret.

3 beeps

Alarmen er udløst

2. Antallet af "ring før svarer tager opkald" for

4 beeps

Brandalarm er udløst

telefonsvareren skal være højere end den eksterne

1 langt beep systemet er frakoblet

telefonsvarer er, ellers vil telefonsvareren altid ”tage
opkaldet”.

Tryk

for at lytte til beskeder fra telefonsvarer.

For at få adgang til kontrol af fjernbetjent telefonsvarer
funktionen, har alarmen en "dobbelt dial-in"-funktion,

Under aflytning af en besked, tryk

til kontrol af opkald, før telefonsvareren træder i

for at afbryde og gå til næste besked.

i 2 sekunder

funktion. »dobbelt dial-in-proceduren er som følger:
Tryk
1. Ring alarmens telefonsvarer op og afbryd efter 2
ringetoner.
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svareren.

for at slette alle beskeder i telefon-

Tryk

Ved normal batteritilstand vil overførsels-LED’en ikke

for at afbryde forbindelsen til control-

panelet.

lyse, med mindre detektoren er i Test mode og

Overvågning af batteri

batteridækslet er fjernet

Alle systemenheder overvåger deres batteritilstand.
Alarmkontrolpanelet overvåger batterierne i PIR- og

VEDLIGEHOLDELSE

magnetdetektorerne.

Alarmsystemet er næsten vedligeholdelsesfrit. Et par

Hvis enhedens batteritilstand

falder under et vist niveau, vil det aktivere alarmens

få forholdsregler sikrer dog en fortsat stabil drift.

low battery indicator. Kontrolpanelets hændelselog vil
ligeledes gemme information om low battery. Batteriet

Kontrolpanel

skal dog udskiftes hurtigst muligt.

De genopladelige batterier har en levetid på ca. 3-4 år

Hvis strømforsyningen afbrydes til kontrolpanelet, vil

og er vedligeholdelsesfri i denne periode. Batterierne

det indbyggede, genopladelige batteri give strøm til 2

vil dog tage skade, hvis de forbliver ikke-opladet i

dages drift i standby tilstand.

længere perioder. Man bør slukke for 230 V i 7-8 timer
hver 3. måned for at afprøve batterierne.

NB: Inden batteriet fjernes fra hvilken som helst
enhed, skal man sikre, at systemet er i Test mode for
at undgå, at en fuld alarm udløses.

Detektorer og fjernkontrol
Detektorerne

kræver

kun

lidt

vedligeholdelse.

Batterierne skal udskiftes en gang om året, eller hvis
Low battery indikatoren for hver enkelt komponent er

en low battery status vises.

som følger:
VIGTIGT: I tilfælde af nedlukning af hele systemet –
Kontrolpanel

f.eks. ved flytning til nye lokaliteter – skal systemet

Ved normal batteritilstand vil Power LED’en på panelet

sættes i Test Mode før kontrolpaneldækslet fjernes og

blinke

forbindelse til strømforsyning og backupbatterier

med

1

sekunds

mellemrum.

Ved

lav

batteritilstand vil Power LED’en blinke med 3

frakobles.

sekunders mellemrum.
BATTERIER
Fjernbetjening

Før batteridæksel fjernes for at udskifte batteriet på

Når fjernbetjeningen bruges ved lav batteritilstand, vil

hvilken som helst enhed, skal systemet sættes i Test

overførsels-LED’en fortsætte med at blinke efter

mode, for at undgå udløsning af en alarm.

knappen er sluppet.
Under normal batteritilstand vil overførsels-LED’en
holde op med at blinke, når knappen slippes.

Batterispecifikationer
Fjernkontrol

1 x 3V CR2032 litium baserede
(eller lignende)

PIR-detektorer
Ved lav batteritilstand vil LED’en bag sensorlinsen
blinke, når den registrerer bevægelse. Batteriet bør

Magnetiske

2 x 3V CR2032 litium baserede

kontaktdetektorer

(eller lignende)

PIR detektorer

1 x 9V PP3 Alkaline

herefter udskiftes.
Ved normal batteritilstand vil LED’en ikke blinke ved
bevægelse, medmindre PIR-detektoren er i Walk Test

NB: Brug kun PP3 Alkaline batterier.

Brug ikke

genopladelige batterier.

mode. Det anbefales at skifte 9V Alkaline batterier på
alle sensorer på én gang.
Magnetiske kontaktdetektorer

Batterier skal, efter endt brug, bortskaffes som farligt
affald. Smid dem ikke ud sammen med det øvrige

Ved lav batteritilstand, og når detektoren aktiveres, vil

husholdningsaffald. BRÆND DEM IKKE.

LED’en lyse i ca 1 sekund ved åbning af dør eller

Genopladelige batterier indeholder svovlsyre –

vindue.

FORSØG IKKE AT SKILLE DEM AD.
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